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 : ملخص

 أحـــ  إفريقيــا  يف الصـــيين التــ خ   أصــبح 

ــوعا  ــث   املوضـ ــ ل املـ ــمن للجـ ــا  ضـ  األدبيـ

 نيج يــا تعتــرب إج ال وليــة. والع قــا  التنمويــة

 باهتمـا   حظيـت  الـ   اإلفريقية ال ول بني من

ــ  ــ  مـــن متزايـ ــن الصـــني. قبـ  تقســـي  وميكـ

 مــــرحلتنيإىل  النيج يـــة  الصــــينية الع قـــا  

ــة: خمتلطـــــــتني ــابقة الع قـــــــا  مرحلـــــ  الســـــ

 الطـاب   عليهـا  غل  ال ، املعاصر  والع قا 

ــعى .االقتصـــادي ــال سـ ــامني طحـــصل املقـ  مضـ

 الصـــني بــني  املعاصــر   االقتصــادية  الع قــا  

 عـود   كـون  أساسـاً  البحـ   وتوص  ونيج يا.

ــارًا تكتنطهـــا نيج يـــاإىل  الصـــني  ســـلبية آثـ

ــرى ــى إجيابيـــة وأخـ  -االجتماعيـــة التنميـــة علـ

 إعــاد  مــن بــ  ال  وأنــ، النيج يــة االقتصــادية

                                                           
(*)

  ،قوادر  حسني :امُلَراِس  امُلَؤِلْ  -

hocine@yahoo.fr 

 من نيج يا تستطي  لك  السلبيا  يف النظر

 يف الصــينية الشــراكة تتيحهــا الــ  الطــرص

 .املنطقة

 ؛نيج يـــا ؛الصـــني :املطتاحيـــة الكلمـــا 

ــا  ــادية الع قـ ــة ؛االقتصـ ــة التنميـ  ؛االجتماعيـ

 .االقتصادية التنمية

Abstract:  
China’s involvement in Africa has 

become one of the contentious 

topics in the development literature 

and international relations. Nigeria 

is an African country that has 

received increasing attention from 

China. Sino-Nigerian relations can 

be grouped into two phases thus: 

past relations and contemporary 

relations wich dominated by 

economic factors. This article sought 

to examine the contents of 

contemporary Sino-Nigerian 

economic relations.The article 

mainly found out that China’s 

resurgence into Nigeria presents 

both negative and positive impacts 

for Nigerian socio-economic 

development, And that the negatives 

must be reviewed In order for 

Nigeria to take advantage of the 
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opportunities offered by the Chinese 

partnership in the region. 
Keywords: China; Nigeria; 

economic relations; Social 

development; economic 

development. 

  :ق مةم

ــ  ــيين االقتصــــادي التوســــ  يعــ ــ  األخــــ   الســــنوا  يف الصــ  التطــــورا  أهــــ  أحــ

 كــون هــو ل هتمــا  إثــار  األكثــر واألمــر، والعشــرين احلــادي القــرن يف اجليوسياســية

ــار  الصـــني ع قـــا   واجتماعيـــة سياســـية حتـــ يا  تواجـــ  قـــار  وهـــ  -اإلفريقيـــة بالقـ

 ســـتقط  ت زالتـــ وال، األخـــ    اآلونـــة يف نقـــاش  موضـــ  كانـــت  - فريـــ   واقتصـــادية

 الــ ول اســتقطا  اســتطاعت الصــني بــأن ويقــال ســواء. حــ  علــى واملتطــائلني املتشــائمني

 واملؤسسـا   ال ربية ال ول خب   املشروطة. غ  وقروضها مساع اتها بطض  اإلفريقية

 أمـا   تنمويـة  عقبـا   خلـق إىل  تـؤدي  جمحطـة  شـروًطا  تطـرض  ال ، املاحنة ال ولية املالية

 اإلفريقية. ال ول

، الصـني  قبـ   مـن  كـب   باهتمـا   حظيـت  ال  اإلفريقية ال ول بني من نيج يا تعتربو

 القضـايا  مـن  1701 عـا   منـ   ونيج يـا  الصـني  بني الرمسية الع قا  تكثي  أصبح إج

 نيج يـا  بـأن  املصـادر  خمتلـ   مـن  اإلحصـاءا   وتشـ  ، الـ ول   الصـعي   على الصلة جا 

إىل  باإلضــافة الصــيين. االقتصــادي النمــو مــن هائــ  بشــك  تســتطي   الــت ومــا كانــت

 إلفريقيــا الــ والرا  مليــارا  بقيمــة والقــروض املســاع ا  تقــ ي  الصــني تواصــ ، جلــ 

 حتتاجهـا  الـ   والـنط   ال ـا   احتياطيـا  إىل  الوصول أج  من نيج يا سيما وال، عموما

ــى للحطــاظ بشــ    القــ را  شــجعت وقــ  املرتطــ . الســنوي االقتصــادي منوهــا معــ ل عل

 بتـوف  ، إفريقيا سكان من %10.0 متث  ال ، السكانية وكثافتها لنيج يا الزراعية

 وامتيـا ا   كب  باهتما  حتظى نيج يا جع  ما ه ا، الصينية للصادرا  سوقية فرص

 اإلفريقية. القار  يف الصينية السياسة أجن   ضمن تطضيلية

 مـن ، إفريقيـا  إ اء الصـينية  السياسة ت ي  فحصإىل  اإلمكان ق ر املقال ه ا يسعى

ــة دراســة خــ ل ــا حال ــالرتكيز، نيج ي ــى ب ــ ور عل ــة التنميــة يف الصــيين ال  – االجتماعي

 لنيج يا. االقتصادية
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، عـا   بشك  األخ   السنوا  يف نيج يا حققت  ال ي االقتصادي النمو من فبالرغ 

 الطقـر.  مسـتوى  يف يعيشون ال ين األشخاص ع د يف ومضطرد  مستمر   ياد  هناك فإن

 منـاطق  مـ   باملقارنـة  الركـ   عـن  متخلطـة  تـزال  ال عمومـا  وإفريقيا نيج يا لكون وه ا

 الضـروري  ومـن  السـنني.  مـر  علـى  اهلائـ   االقتصـادي  النمـو  من بالرغ ، العامل من أخرى

 للصـني  االقتصـادي  بـالنمو  مرتبطـا  كـان  األخـ    السنوا  يف نيج يا منو بأن التأكي 

ــا وإقــراض ملســاع   الصــني اســتع اد عــن فضــ   التحتيــة البنيــة ملشــاري  عمومــا إفريقي

-االقتصـادية  التنميـة  يف الصيين ال ورإىل  اإلشار  يستحسن، ل ل  اإلمنائية. واملساع  

 نيج يا. يف االجتماعية

 اخلارجيـة  االقتصـادية  السياسة حقيقة كش  هو البح  ه ا من اهل   فإن، ل ل 

 نيج يـا.  يف واالقتصـادية  االجتماعيـة  التنميـة  علـى  آثارهـا  ودراسـة  نيج يـا  جتا  الصينية

 نيج يــا يف الصــيين االقتصــادي التواجــ  هــ : التاليــة اإلشــكالية معاجلــة تــت  وبالتــال 

 أنـــ  أ ، واالقتصــادية  االجتماعيـــة التنميــة  لـــ ع  فرصــا  )نيج يـــا  مينحهــا  أن ميكــن 

 الطرعيـة  بالتسـاؤال   االسـتعانة  يـت   اإلشـكالية  هـ    ملعاجلة ؟.هلا معيقا عام  سيكون

 :  اآلتية

 .النيج ية؟ الصينية االقتصادية الع قا  تبلور  كي  -

 .نيج يا؟ يف االقتصادية-االجتماعية التنمية مسار دع  يف فع  الصني تساه  ه  -

  ؟.النيج ية -الصينية االقتصادية الع قا  وآفا  حت يا  أه  ه  ما -

 دعــ إىل  جلــ  أدى كلمــا، الطــرفني ملصــاحل مراعــا  هنــاك كــان كلمــا: الطرضــية

   واالقتصادية. االجتماعية املستويا  حتسني يف النيج ية التنموية الطرص

  ية النيج-الصينية االقتصادية الع قا  تطور س ور : أوال

 النــيج ي. اجملتمــ  داخــ  للجــ ل مــث   نقاشــا  النيج يــة-الصــينية الع قــا  أثــار 

 بشـــك  الصـــينية األعمـــال مؤسســـا إىل  الســـكانية القطاعـــا  بعـــض نظـــر  حيـــ 

 بينمــا نيج يــا. يف واالقتصــادية االجتماعيــة التنميــة دعــ  يف تســاه  باعتبارهــا، إجيــاب 

 ملشـاريعه   ته ي ا باعتباره  الصينيني النيج يني  األعمال رجال سيما )ال، آخرون رأى

ــال ، النــيج ي االقتصــاد تقــويض يف تســببوا )الصــينيون  أنهــ  ل رجــة، التجاريــة  وبالت

 أ  صـحيًحا  املتعارضـني  املنظـورين  هـ ين  مـن  ك  كان وسواء .(1)البطالة نسبة تضخي 
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ــ ، ال ــاءا  ستكشـ ــار  إحصـ ــا  التجـ ــة واجتاهـ ــة التنميـ ــادية – االجتماعيـ  يف االقتصـ

 ع قـا   يف املتزايـ   االخـت ل  ي حـظ  الصـ د  ه ا يف منهما. أي صحة م ى عن نيج يا

 راج  وه ا فق . الصيين الطر  الستطاد  نتيجة، ونيج يا الصني بني التجاري التبادل

 اإلنتــاج مــن الصــني ميّكــن مــا وهــو، تنوعــا أكثــر الصــيين االقتصــاد كــون بالتح يــ 

 الصـينية  للسـل   مطضلة سوقا نيج يا جع  وبالتال ، ال ولية األسوا  يف للتص ير املوج 

إىل  نيج يا تعتم ، جل  من العكس على بينما املع ا . من وغ ها اآلال  مث  املصنعة

(2)اقتصادها لتموي  النط  عائ ا  على ما ح 
. 

 الصــني اجتــ بت قــ  وال ــا  الــنط  مــن نيج يــا خمزونا /احتياطــا  أن الواضــح مــن

 مـن  واحـ    متثـ   نيج يـا  كونإىل  باإلضافة النيج ي. االقتصاد يف بكثافة ل ستثمار

 إج، الـب د  اقتصـاد  علـى  هيمن األخ  ه ا، النط  إنتاج يف الرائ   اإلفريقية ال ول أه 

 اإلمجــال  احمللــ  النــاتج مــن % 70و، الــب د صــادرا  مــن %75 مــن أكثــر الــنط  ميثــ 

(GDP  ،ــ ا  إمجــال  مــن % 15و ــة. اإليرادا /العائ ــ ل  ونتيجــة احلكومي  كــان، ل

، الـنط   عائـ ا   علـى  الشـ ي   العتماد ، كب  ح إىل  مستقر غ  النيج ي االقتصاد

   .(3)األسعار وتقل 

 االقتصـادية  البحوث احتاد أجراها دراسة عن نقً  Zhengو Egbula من ك  ويش 

أو  فرديــة ملكيــة مملوكــة شــركة 5. مــن أكثــر أنشــأ  الصــني: أنإىل  اإلفريقيــة

ــا  يف مشـــرتكة ــاء قطاعـ ــنط  البنـ ــا  والـ ــا وال ـ ــي  واخلـــ ما  والتكنولوجيـ  يف والتعلـ

 املسـتثمرين  مـن  املباشـر  األجـن   االسـتثمار  أن أيضـا  التقريـر  ووجـ   النيج ي. االقتصاد

 والصـناعة ، بالزراعة املرتبطة الصناعا  يف أساسا يرتكز اخلاص القطاع يف الصينيني

 املباشــر األجــن  االســتثمار يســته  ، جلــ  مــن النقــيض وعلــى واالتصــاال . التحويليــة

.والنق  الطاقة جمال يف خاصة، التحتية والبنية الطبيعية املوارد الصيين العا 
(4) 

 بـإبرا   (CNOOC)الصـينية  البحريـة  الـنط   شـركا   إحـ ى  قامت 7551 عا  ط ف

 مليـار  ..7 بسـعر  النيج يـة  والـنط   ال ـا   حقـول  شـراء  يف متثلـت ، مهمـة  تارخييـة  صطقة

 الصـني  وافقـت ، البـار    الصـطقة  ه   مقاب  يف، التارخيية الصطقة ه   مقاب  يف دوالر.

 هـ    تشـ   .(5)اتصـاال   شـركا   بنـاء  أجـ   مـن  لنيج يا دوالر مليون 755 إقراض على
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 أدنــا  واجلــ ول النــيج ي. الــنط  بقطــاع الصــيين واالهتمــا  الــتعطش مــ ىإىل  الصــطقة

 .النيج ي االقتصاد يف املستثمر  األخرى الصينية الشركا  يبني

 (2606-0226) نيج يا يف املستثمر  الصينية الشركا  أه : (60) رق  ج ول

 
p10. Op.cit, Qi, Zheng, and Margaret. Egbula,: Source 

 منـاطق  يف ونطـوج  قويـة  قاعـ    هلـا  وجـ    الـ   الصـينية  الشركا  أه  اجل ول يبني

 والبنيـــة االتصــاال  ، اهلي روكربونيـــة الصــناعا  : مثـــ  نيج يــا  يف حمـــ د  اقتصــادية 

 هـــ   يف تـــوظيطه  مت قـــ  النـــيج يني مـــن عـــ ًدا أنإىل  اجلـــ ول يشـــ  كمـــا التحتيـــة.
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ــة الشــركا  بعــض اســتطاد  مــ ، القطاعــا  ــة الكــربى التجاري  مــن واألفــراد النيج ي

 إج، نيج يـا  يف اجملتمعيـة  املشـكلة  طبيعـة  يعكس وه ا الصني. م  املشرتكة املشاري 

 السـاحقة  األغلبيـة  حسا  على املتاحة الطرص على احلصول يف العليا الي  األثرياء ميل 

   الطاس  . املمارسا  خ ل من احلاال  معظ  يف جل  ويت ، الطقراء من

ــى عــ و  ــ  عل ــإن، جل ــا  كــ  عــن تكشــ  ال الصــينية الشــركا  هــ   ف  املعلوم

ــة الضــرورية ــ  واحليوي ــا ال ــيج يني مســاع   ميكنه ــاحثني الن ــتمني والب  باملشــاري  امله

 واالقتصــادية االجتماعيــة التنميــة يف بوضــوح الصــني دور لتقيــي ، نيج يــا يف الصــينية

 هـــ   يف يعملـــن اللــوات   النســـاء عـــ د اجلــ ول  ُيظهـــر ال، املثـــال ســبي   فعلـــى لنيج يــا. 

 عــن وشــطا  واضــح بشــك  تقــارير تقــ   ال الشــركا  هــ   أن كمــا، الشــركا 

 توظـ   ال الشـركا   هـ    كـون  ويعلنـون ، بهـا  للعم  األجان  منها يأت  ال  األماكن

 علـى  مواقعه  يف وحتى السنوية تقاريره  يف املعلوما  ه   ح   ويت ، الصينيني سوى

 االنرتنت. شبكة

 الوفــاء عــ   مــن تــاريخ لــ يها الصــينية الشــركا  هــ   بعــض فــإن، لــ ل  باإلضــافة

ــها يف والتزاماتهــا باتطاقاتهــا ــا. مــ  تعامل  كانــت عنــ ما، مــث  1770 عــا  فطــ  نيج ي

 صـارمة  لعقوبـا   تعرضـت ، Sani Abacha أباشـا"  "سـان   اجلنـرال  قيـاد   حتـت  نيج يا

 علـى  وقـا  ، العقوبا  ه   من بش   وتضرر ، اإلنسان حقو  مل  حول ال ر  قب  من

 قـا  ، نيج يـا إىل  بزيـار  ، Li Ping بينـغ"  "ل  آن اك الصيين ال ولة جملس رئيس إثرها

 خطــو   إصــ ح  علــى  املوافقــة  جلــ   يف مبــا ، الصــطقا   مــن  عــ د  بتوقيــ   خ هلــا  مــن 

ــك  ــة السـ ــة. احل ي يـ ــ  النيج يـ ــ  ومـ ــإن، جلـ ــركة فـ ــة شـ ــة اهلن سـ ــينية امل نيـ  الصـ

(CCECC) وبـالرغ   .(6)الصينية احلكومة ب  وع   ال ي االلتزا  به ا إط قا ت  مل 

، أكــرب بشــك  النيج يــة-الصــينية االقتصــادية الع قــا  تعــز  ، القصــور أوجــ  مــن

 مــن الع يــ  مــنح مت أيــن، 1777 عــا  يف املــ ن  احلكــ إىل  نيج يــا عــود  بعــ  خاصــة

 خـــ ل لنيج يــا  املســتمر  ودعمهــا  تضــامنها  نظــ   عقــودا  الصــينية  األعمــال  مؤسســا  

   منبوج . دولة مبثابة فكانت العسكري احلك  من الصعبة السنوا 

 الع قـــا  تكثيـــ  1777 بعـــ  الثانيـــة "أوباســـاجنو" الـــرئيس حكـــ  فـــرت  شـــه  

 Hu تاو" جني "هو الصيين الرئيس عاد ث ، مرتني الصني  ار حي ، النيج ية-الصينية
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Jintaoجيابو" "وين و رائ  ورئيس Wen Jiaboإىل  الزيـارا   هـ    أد  لقـ   نيج يا. إىل

 يف التجـار   وترويج االستثمارا  لتنمية الصيين املركز: يف متمث  مه  اسرتاتيج  إنشاء

 خطـو   مبثابـة  هـ    فكانت الصني. يف النيج ي التجار  مكت إىل  باإلضافة، نيج يا

 تأســيس ثــ  ومــن، والتجاريــة االقتصــادية ع قاتهمــا تعزيــز يف الطرفــان اختــ ها مهمــة

 رؤيــة "أوباســوجنو" تبنــى وقــ  .(7)7551 عــا  يف الصــيين – النــيج ي االســتثمار منتــ ى

 البنيــة مشــاري  تطــوير مطادهــا، الصــني مــ  النيج يــة االقتصــادية للع قــا  إســرتاتيجية

   نططية. امتيا ا  على الصيين الطر  حصول مقاب  النيج ية التحتية

ــ  قــا ، 7550 عــا  يف منصــب  "أوباســاجنو" غــادر ملــا ــار "عمــر الــرئيس خليطت  أدوا" ي

Umaru Yar Adua ،  التحتيـة  البنيـة  مشـاري   مقابـ   الـنط   سياسـة  يف النظـر  بإعـاد ،

 إل ـاء إىل  املراجعـة  سياسـة  وأد ، ونيج يـا  الصني بني االقتصادية الع قا  أرست ال 

 سياسـة  تـبين  فّضـ   "أدوا يـار  "عمـر  الرئيس ألن للنط . التحتية البنية مشاري  من الع ي 

 النـيج ي  بالشـع   متعلقـة  كافيـة  تـأث ا  إىل  تـؤد  مل لكنها، املال مقاب  النط  تبادل

إىل  أبـ ا  تـ ه   مل، نيج يـا  القتصاد ضخها مت ال  األموال كون بس  وجل  املهمش.

 وفـا   بع  احلكوميني. املسؤولني قب  من نهبها مت معظمها ألن، بالتنمية املتعلقة الربامج

 جوناثــــان" "جــــودالك الــــرئيس نائــــ  تــــوىل، 7515 مــــاي يف أدوا" يــــار "عمــــر الــــرئيس

Goodluck Jonathan فطـ   االنتعـاش.  يف النيج يـة -الصينية الع قا  وب أ  الرئاسة 

 مــ  إســرتاتيجية شــراكة إلقامــة اجل يــ   خطتهــا عــن الصــني أعلنــت 7515 عــا  نهايــة

 املــربح االقتصــادي والتعــاون، املتبادلــة والثقــة، السياســية املســاوا  علــى تقــو ، نيج يــا

   .(8)الثقايف والتبادل، للطرفني

 مــن جزئيــًا الصـني  بإشــراك، Goodluck Jonathan اجل يــ  الـرئيس  قــا  وبالتـال  

 "جوناثـان"  السـابق  الـرئيس  اتبـ   حيـ   أسـ ف .  عن خمتلطة بطريقة اقتصادية نظر وجهة

 الــ ع  مسـاع ا   مــن االسـتطاد  و التحتيــة البنيـة  تطــوير عـن  للبحــ  "أوباسـاجنو"  خطـى 

 بـني  الثنائيـة  الع قا  وتعزيز توطي  أج  من للصني بزيار  "جوناثان" قا  كما الصينية.

ــ ين. ــارا  هــ   وأســطر  البل ــ  عــن الزي ــة قــرض توقي ــار 1.0 بقيم  أمريكــ  دوالر ملي

 يف مطــارا  أربعــة توســي  جلــ  يف مبــا، نيج يــا يف التحتيــة البنيــة لتطــوير خمصصــة

 .(9)هاركور  وبور  وأبوجا وكانو الغوس
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 بالنســبة الشــأن وكــ ل ، اســرتاتيج  كشــري  نيج يــا الصــني تــرى، احلقيقــة يف

Muhammadu  خبــاري" "حممـ   اجل يــ  الـرئيس  بــ أ، األخـ    اآلونــة فطـ   لنيج يـا. 

Buhari -  أنـ   بـ ا  حيـ  ، سـلط   خطـى  على يتحرك -7510 ماي يف احلك  تولي  من 

 أفريـ   17 يف للصـني   يارتـ   خـ ل  إج الصني. م  الع قا  وتوطي  تعميق أج  من يعم 

ــأمني مت، 7511 ــغ ت ــارا  1 قــ ر  إضــايف مبل ــ  دوالر ملي  االقتصــادية القطاعــا  ملختل

 عاليــة صــناعية ح يقــة لتطــوير دوالر مليــار ختصــيص مت، املثــال ســبي  علــى النيج يــة.

 حــ  أقصــىإىل  الصــني جهبــت كمــا .Ogun–Guangong غوان ونــغ-أوجــون يف التقنيــة

ــن ــ ل مـ ــا خـ ــ  التزامهـ ــروع بتمويـ ــة مشـ ــية الطاقـ ــا يف الشمسـ ــر دلتـ ــة النيجـ  55. بطاقـ

 .(10)ميجاوا 

 منـ   املسلحة اجلماعا  بعض متركز منطقة تشك  النيجر" "دلتا كون من بالرغ 

 ممـا ، النطـا   واسـعة  إرهابيـة -مسـلحة  هجما  شه   إج، املاض  القرن تسعينا  أوائ 

 حبصـتها  املختلطـة  العرقيـة  اجملموعـا   مـن  الع يـ   مطالبة بسب  مضطربة منطقة جعلها

 ومعظمهـا  ال وليـة  للشـركا   النيج يـة  احلكومـة  مسحـت  جلـ   ومـ  ، الـنط   قطاع يف

 األول املقـرض  الصـني  مـن  جعـ   مـا  هـ ا ، القطـاع  هـ ا  يف باالسـتثمار ، صينية شركا 

 الـنط .  مـن  الصـني  حتتاجـ   ما اإلسرتاتيجية النيجر" "دلتا منطقة يف يوج  ألن  لنيج يا.

 املســتثمرين خمــاو  أثــارا الــ ين املنطقـة  يف والعنــ  السياســ  االســتقرار عــ   فبـالرغ  

   .(11)العوائق ه   رغ  املنطقة يف االستثمار على مصممة ب   الصني لكن، ال ربيني

  يا لنيج واالقتصادية االجتماعية التنمية يف الصني أثر: ثانيا

ــ ور يتضــمن ــة يف الصــيين ال ــة التنمي ــا واالقتصــادية االجتماعي ــارا لنيج ي ــة آث  إجيابي

ــى ســلبية. وأخــرى ــال ســبي  فعل ــر يشــ ، املث ــة االقتصــادية التوقعــا  تقري ــا  اإلفريقي  لع

 بنســبة إلفريقيــا اإلمجــال  احمللــ  النــاتج مــن حصــة أكــرب متثــ  نيج يــا كــون 7510

 احمللــ  النــاتج علــى كــب  بشــك  يــؤثر نيج يــا يف االقتصــادي فــالركود، % .779

ــا اإلمجــال  ــا إلفريقي ــن، 7511 وعــا  7517 عــا  حــ ث كمــا، عموم  النمــو ســج  أي

 برتاجـ   املتعلقـة  التـأث ا   من مزيج بسب  ش ي ا وركودا احن ارا النيج ي االقتصادي

 تقييــ إىل  إضــافة، اهليكليــة والقضــايا، 7514 عــا  منتصــ  مــن ب ايــة الــنط  أســعار

 مجاعـة  خصوصـا ، املسـلحة  والنزاعـا   الصـراعا   تصـاع   عـن  الناتج االقتصادي النمو
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 دلتــا منطقــة يف املســلحة واجلماعــا ، املســلحة Boko Haram" groupحــرا "" "بوكــو

 املتشــ دين بعــض علــى القــبض إلقــاء بعــ  فيهــا اإلنتــاج حتســن املتوقــ  مــن الــ ، النيجــر

.باملنطقة النط  حقول على األخ   اهلجما  وراء كانوا ال ين
(12) 

 مـن  اإلمجـال   احمللـ   الناتج يف اخل ما  قطاع مساهمة حصة تنام  ك ل  ي حظ

 نســبة الزراعــ  القطــاع حصــة متثــ  كمــا، 7515 ســنة % 490.إىل  7555 ســنة %.1

، (13)الـ ات    )االكتطـاء  الكطـا    راعـة  عليهـا  وتهيمن، % 11: ـب تق ر ومعترب  كب  

، النــيج ي االقتصــادي للنمــو الرئيســ  احملــرك هــو النططــ  غــ  القطــاع يعتــرب وبالتـال  

 سـيما  ال، اخلـ ما   حنـو  توجهـا  أكثـر  أصـبح  حيـ  ، االقتصادي التنوعإىل  راج  وه ا

 حصـة  ارتطعت كما واالتصاال . واملعلوما  والعقارا  واجلملة التجزئة جتار  خ ل من

 كانـت  حـني  يف، 7510 سـنة  % 790إىل  اإلمجـال   احمللـ   النـاتج  مـن  الصـناع   القطـاع 

: مثــ  الطرعيــة القطاعــا  لــبعض القـوي  األداء بطعــ  وهــ ا، 7550 عــا  % 791: ـبــ تقـ ر 

 لعبـت  حيـ  ، والصـل   واحل يـ   األساسـية  واملعـادن  األح يـة  وأنشطة، وامل بس النسيج

 .(14)الطرت  ه   خ ل الصناع  القطاع منو يف كب ا دورا

 إن الصـني.  مـ   الع قـا   حتسـن إىل  نيج يـا  القتصـاد  اإلجيابيـة  اجلوان  بعض ترج 

 هـ   الصـني  كـون  القلـق  يثـار  عنـ ما  أنـ   هـو  نيج يـا  مـن  قبـوال  أكثـر  الصـني  جيعـ   ما

ــن املســتطي   فقــ  ــا م ــإن، نيج ي ــارض ال الصــني ف ــ  تع ــ ، جل ــا ب ــود إنه ــةإىل  تع  طاول

 يف القصـــور أوجـــ  معاجلـــة أجـــ  مـــن والعمـــ  احللـــول إجيـــادإىل  تســـعىو، املطاوضـــا 

ــالعكس النيجــري. االقتصــاد ــ  مــن وب ــ ول فــإن، جل ــة ال ــ  ال ال ربي ــا ُينظــر أن تري  إليه

 خاطئة. جها  كونها

 االقتصـادي  النشـا   علـى  أثـر   الـ   التحـ يا   مـن  الع يـ   النيج ي االقتصاد واج 

 احلقيقـ   االقتصـادي  النمـو  معـ ال   يف االخنطاض شه  وق ، األخ   السنوا  يف العا 

 بســب  املتوقــ  مــن أقــ  الــنط  إنتــاج كــان النططــ . وغــ  النططــ  القطــاع مــن كــ  يف

 سـيما  )ال النطط  غ  القطاع تأثر حني يف، ح ثت ال  والطيضانا ، األمنية التح يا 

 .(15)املستهلكني من الطل  وضع  بالطيضانا  والتجزئة  اجلملة وجتار  الزراعة

ــا ــر يشــ  كم ــامج تقري ــ  برن ــة حــول املتحــ   األم إىل  ،7511 لســنة البشــرية التنمي

ــا لتصــني  ططيــ  حتســن ــة مؤشــر يف نيج ي ــا  البشــرية التنمي ــ  7510 لع  5.070 عن
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 ضمن تصن  تزال ال نيج يا لكن، 7514 سنة يف 5.01و، 7511 يف 5.05 ـب مقارنة

 أصـ   مـن  107 الرتتيـ   يف جـاء   باعتبارهـا ، مت نية/منخطضـة  بشرية تنمية جا  ال ول

 املتوقـ   العمـر  غـرار  علـى  البشـرية  التنميـة  مؤشرا  خمتل  تراج  خ ل من، دولة 107

 ال راسـة  سـنوا   متوس ،  15.5) ال راسة لسنوا  املتوق  الع د،  1..0) الوالد  عن 

(q1.5( ، نســبة بل ــت .(16)دوالر  .0.44) اإلمجــال  القــوم  الــ خ  مــن الطــرد ونصــي 

 (17).% 1..7 ال خ  يف املساوا  وع  ، % 4.1. التعلي  يف املساوا  ع  

 االسـتقرار  بع   املتعلقة اهلشاشة من تعان  ال  اإلفريقية ال ول بني من نيج يا تعترب

ــا  وت ــ ، والصــراع السياســ  ــة والكــوارث املن ــى تظهــر حيــ ، الطبيعي  مســتويا  أدن

 والنـزوح  الطرارإىل  اضطروا نيج يا يف شخص مليون 7.7 مث  فهناك، البشرية التنمية

 .(18)واالضطهاد العن  بسب  دياره  من

ــة ملؤشــرا  بالنســبة أمــا  بالنســبة 5.417 قيمــة بل ــت اجلــنس حســ  البشــرية التنمي

 للـ كور  بالنسـبة  أمـا  4..0 لإلنـاث  املتوقـ   والعمـر ، للـ كور  بالنسـبة  5.017و لإلناث

 1.051و، لإلنـاث  دوالر 4.1.7 اإلمجـال   القـوم   ال خ  من الطرد نصي  وبلغ، 07.0

 املــرأ  وشــ   مشــاركة نســبة قــ ر  اجلنســني بــني للطــوار  وبالنســبة .(19)لإلنــاث دوالر

 النيج يـة  األنثـى  سـجلت  كمـا ، ضـعيطة  نسـبة  وهـ   % 0.1 النيابيـة  للمجـالس  النيج ية

 % 14.5 ـبـــــ مقارنـــــة، العاملـــــة القـــــوى يف املشـــــاركة ملعـــــ ل بالنســـــبة % 41.4 نســـــبة

 متعــ د مــ ق  فقــر يف يعيشــون الــ ين النــيج يني الســكان نســبة وقــ ر ، (20)للــ كور

 حنـو  ودفعـت  املب ولـة  اجلهـود  أمثـر   قـ   بأن  املؤشرا  ه   تش  .(21)% 5.5. ـب األبعاد

ــاك تــزال ال لكــن، اجملــاال  بعــض يف لأللطيــة اإلمنائيــة األهــ ا  حتقيــق  حتــ يا  هن

 واالجتماعية. االقتصادية السياسا  مراجعة تست ع  ونقائص

 يف للنسـاء  املعيشـية  األوضـاع  حتسـني  يف إحـرا    مت الـ ي  الكـب   التقـ    مـن  لرغ بـا 

 واملناصــ  واالقتصــادي االجتمــاع  الــتمكني يف كــب   فجــو  هنــاك تــزال ال، نيج يــا

 والقـوانني  املمارسـا  إىل  جلـ   ويعـود ، نيج يـا  يف للمـرأ   السياسـية  واملشـاركة  القيادية

، ضـ هن  والتمييـز  للقهـر  النسـاء  مـن  الع يـ   إلخضـاع  مؤدية، تنط  ما الت ال  العرفية

 شعورا الثقافية واملمارسا  واألعرا  اجلنس نوع على القائ  للتحيز العا  األثر رسخ ق 



 وادرة ـق حسني /أ  __________________ التنمية على وأثرها النيجريية -الصينية االقتصادية العالقات

 

 

 2602 جانفي- 01 العدد -06اجمللد ـــــ  األكادميية للدراسات الباحث جملة

 ISSN: 2352-975X ـــــــــــــ EISSN: 2588-2368 

066 

ــرأ  لـــ ى بال ونيـــة ــعها املـ ــ  يف ووضـ ــاو غـــ  موقـ ــا إ اء مسـ ــاحة يف الـــ كر نظ هـ  السـ

   (22)احلضرية. املراكز يف حتى السياسية-االجتماعية

 يف فقــ  لــيس، ع يــ   جوانــ  مــن املــرأ  حتــر  تــزال وال كانــت العرفيــة فــالقوانني

 يطضــلون، بنيج يــا الشــبيهة اجملتمعــا  بعــض فطــ  العــامل. أحنــاء مجيــ  يف بــ  نيج يــا

 االعتقــاد شــيوع بســ  حت يــ ا وجلــ ، املــ ارسإىل  البنــا  مــن أكثــر الــ كور إرســال

 التـوا ن  عـ    أعـا   لقـ   بـإخوته .  سـيعتنون  فـإنه   مـتعلمني  الرجـال  كان إجا أن  السائ 

 الكاملـة  املـرأ   تنميـة  طويلـة  لطـرت   الرتبـوي  التطـوير  فـرص إىل  الوصـول  يف اجلنسني بني

 جمموعـة  هنـاك  تـزال  ف  .(23)الوطنية التنمية يف مساهماتها على أثر وبالتال ، لق راتها

ــة احلــواجز مــن ــيج ي اجملتمــ  يف الثقافي ــة تطــوير خطــ  بشــك  تعــو  الــ  الن  وتنمي

 (24)ومهنيا . كمواطنا  النساء

 االجتماعيــة مشــاركتها إضــعا إىل  النيج يــة املــرأ  جتــا  النمطــ  املوقــ  هــ ا أدى

 يف املتمثلــة احلقيقــة مــن بــالرغ ، السياســية مشــاركتها جلــ  مــن وأكثــر واالقتصــادية

 ومنظـور  فكـر   هنـاك  لكـن  الـب د.  سـكان  نصـ   يشـكلن  النيج يـا   النساء كون

، ووقحـة  شرير  أنها على، السياسة عامل املرأ  دخول حول النيج ي الرج  ل ى مرتسخ

 السياسة. يف املرأ  مشاركة فكر  يرفضون املتعلمني أن حتى

 ظـ  ، أخرى افريقية ببل ان نيج يا يف املرأ  مشاركة مقارنة عن ، جل  على وع و 

 الوطنيـة  التشـريعا   يف مسـاهمتها  نسـبة  سـيما  وال، السـنتني  مـر  علـ   سيئا نيج يا أداء

ــبة ــة، %0.7 بنسـ ــ  باملقارنـ ــ ا مـ ــو ، %  4.1.) "أوغنـ ــا جنـ ــا، %  7..4) إفريقيـ  إثيوبيـ

ــام ون، %  70.0) ــر، % 75) الكــ ــى، %  ..17) النيجــ ــو وحتــ  .(25)%  1.5) الكون ــ

 السـنتني  مـر  علـى  النيج يـة   للمـرأ   السياسـية  )املشـاركة  الـرق   ه ا تزاي  من وبالرغ 

 النسـاء  كـون  االعتبـار  يف يؤخ  عن ما كب  ح إىل  منخطضا يزال ال فإن ، ال حقتني

 نيج يا. سكان نص  يشكلن

 ج يةالني -الصينية االقتصادية الع قا  وآفا  حت يا : ثالثا

 ج يةالني-الصينية االقتصادية الع قا  حت يا  -0

ــالرغ  ــن ب ــ ور االضــط ع تواصــ  الصــني كــون م ــ  ب  البنيــة مشــاري  متويــ  يف رائ

 أن يف تتمثــ  معاجلتهـا  الصـع   مـن  يبـ و  الــ  التحـ يا   أحـ   فـإن ، نيج يـا  يف التحتيـة 
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 إليهـا  احلاجة تشت  ال  التحتية البنية مشاري  لبناء العاملة قوتها جل  يف تستمر الصني

، النحو ه ا وعلى العم  عن عاطلني النيج يني من الع ي  أبقى الوض  ه ا نيج يا. يف

 العمـ   جمـال  يف النـيج يني  األشـكال  مـن  شك  بأي تساع  ال الصني استثمارا  فإن

  واملهارا .

 الع قــــا  تواجــــ  الــــ  األخــــرى التحــــ يا  عــــن Taylor تــــايلور"" كشــــ  كمـــا 

 طــور يف النيج يــة النســيجية الصــناعا ": بــأن ويؤكــ  النيج يــة-الصــينية االقتصــادية

ــة مصــان  إغــ  أو  ككــ  االنكمــاش ــى قــادر  غــ  ألنهــا، نهــائ  بشــك  كامل  عل

ــة هــ   وراء الرئيســ  والســب  املنافســة.  لألســوا  الصــينية املنتجــا  غــزو هــو الكارث

، النـيج ي  للمسـتهل   رخـيص  وبسعر بسهولة متاحة الصينية األقمشة باعتبار النيج ية.

 السـعر.  املرتطعـة  النيج يـة  ولـيس  الصينية املنسوجا  منتجا  لشراء مضطر األخ  ه ا

 يف نسـبيا  مـاهر   بشـرية  وقـو   هائلـة  مكثطـة  عمالـة  بقـ را   تتمت  الصني لكون إضافة

 متاحـة  النسـيجية  األقمشـة  جلـ   يف مبا الصينية املنتجا  اآلن أصبحت ل ل ، صناعاتها

 .(26)اإلفريقية" السو  يف مكان ك  يف

ــزال ال الــ ي الواســ  التجــاري االخــت ل يف متمثــ  آخــر حتــ يإىل  أدى األمــر هــ ا  ي

 والصـني  نيج يـا  بـني  للتجـار   اإلمجاليـة  القيمـة  بل ـت ، 7550 عـا   فطـ   الصني. لصاحل

 دوالر مليـار  5.41 سـوى  املبلـغ  هـ ا  مـن  نيج يا حتقق ومل، أمريك  دوالر مليار 7.01

 مليــار 5..7 الصـني  حصــة بل ـت  بينمــا، نيج يـا   حنــو صـادراتها  قيمــة )وهـ   أمريكـ  

 قيمـة  بل ـت  7557 عـا   يف أمـا  .(27)نيج يـا   حنـو  صـادراتها  قيمـة  )وه  أمريك  دوالر

 مــن % 11 نســبة ومتثــ ، أمريكــ  دوالر مليــار 0.05 نيج يــا حنــو الصــينية الصــادرا 

 اخلـا   للمـواد  املاسـة  الصـينيني  حاجـة  ومـ   .(28)اإلفريقيـة  القـار   حنـو  الصينية الصادرا 

ــة ــ  الزراعي ــا ال ــ  الواضــح مــن، حيتاجونه ــ  بالطع ــ  أن ــى ينب  ــة احلكومــة عل  النيج ي

 مــن الصــنيإىل  التصــ ير ب ــرض والزراعــ  الصــناع  اإلنتــاج لتشــجي  اجلهــود تكثيــ 

  التجاري. امليزان يف اخلل  معاجلة أج 

 بسـب   كـب   حـ  إىل  العـامل   االقتصـاد  يف املشـاركة  ضع  من نيج يا تعان  كما

 بالنقـ   يتعلق فيما هلا شري  أفض  الصني أصبحت، ل ل  ونتيجة التكنولوجيا. ضع 

 هـ ا  يف الصـني  دور بشـأن  متزايـ   بشـك   القلـق  إثـار   مت فق ، جل  وم  التكنولوج .
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 مهمــة غــ  الصــيين املباشــر األجــن  االســتثمار مــن املنقولــة التكنولوجيــا ألن، الصــ د

 جتلـ   الصينية الشركا  معظ  ألن، منها تستطي  ال كونها النيج ي للطر  بالنسبة

 بتصـــمي  الصــينية  الشــركا   فتقـــو ، صــينيني  فنــيني  مـــ  كاملــة  معــ ا   الــب د إىل 

، وتشـ يلها  وتركيبهـا ، املعـ ا   مجي  وشراء، املناسبة التكنولوجيا واختيار، املشاري 

 التنقيـ   تـراخيص  علـى  واحلصـول ، األرض باختيـار  النيج ية احلكومة ستقو  حني يف

 الصينية. االستثمارا  وتأمني، االستكشايف

 االجتمــاع  العنـ   عـن  النـاج   األمـن  انعـ ا   معـ ل  ارتطـاع  مـن  الصـني  اشـتكت  وقـ  

ــح ــن، الواضـ ــ ل مـ ــاال  خـ ــا  حـ ــتثمرين اختطـ ــ  للمسـ ــرض، األجانـ ــا  وتعـ  املمتلكـ

ــتثمارا  ــة واالسـ ــا  األجنبيـ ــر  هلجومـ ــآ  )تـــ م  مباشـ ــة املنشـ ــة يف النططيـ ــا منطقـ  دلتـ

 الصـراعا   مـن  يـرتاوح  والـ ي ، نيج يـا  يف لـ   نهايـة  ال ال ي - األمن انع ا  ألن النيجر .

 تقــ مها  قــ  حــوافز أي علــى شــ  دون يط ــى ســو  -ال ينيــة الصــ اما إىل  العرقيــة

 وجـ   علـى  الصـينية  واالسـتثمارا   عمومـا  األجن  االستثمار جل   النيج ية احلكومة

 اخلصوص.

 ترتكـز  نيج يـا  يف الصـينية  االسـتثمارا   كون م حظة ميكن، جل إىل  باإلضافة

 إمـ اد  مصـ ر  تعتـرب  بينمـا ، الطبيعـ   وال ـا   الـنط   سـيما  ال، املع نيـة  املـوارد  علـى  فق 

 مـن  جيع  ألن ، خط  اجتا  وه ا لنيج يا. اجلود  واملنخطضة الرخيصة املصنعة بالسل 

 أكثـر  دورا الع قـة  هـ    تلعـ  ، لـ ل   ونتيجـة ، دائمـة  مسـتهلكة"  "دولـة  جمـرد  نيج يا

 توظـ   الصـني  كون من الرغ ب .(29)لل ولة اململوكة النيج ية الصناعا  قت  يف أهمية

 صـ     وظـائ   النـيج يني  متنح، غالبًا أنها إال، القطاعا  خمتل  يف النيج يني بعض

 هـ ا  العـاديني.  املـواطنني  متكني على تعم  ال وبالتال ، واخلربا  املهارا إىل  تستن  ال

ــ  وجــود عــن يبــ و مــا علــى يكشــ  مــا  العامــة السياســة وتناســق متاســ  مــ ى يف خل

 باالقتصــاد كــث ا أضــر آخــر هــا  عامــ  يــرب  كمــا الصــني. مــ  التعامــ  يف النيج يــة

 ممـا ، تتلقاها تزال وال نيج يا تلقتها ال  اإليرادا  من اهلائ  املبلغ يف يتمث ، النيج ي

 لطـرتا   وسـاع    نيج يـا  اقتصـاد  علـى  سـيطر  الـ ي  الزراعـ   القطـاع  إهمـال  عنـ   ترت 

 طويلة.
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 األمـ   عـن  والصـادر ، بنيجريـا  اخلـاص  القطرية التحلي   تقرير يف ورد ما على بناءا

 تعـ د إىل  بـالنظر ، عميقـا  انقساما منقس  جمتم  نيج يا بأن يب و، 7517 عا  املتح  

 ويشـ   لل ولـة.  السياسـ   الوجـود  لتح يـ   متيـ   ال ، واإلقليمية وال ينية اإلثنية اهلويا 

 الريطيـة  املنـاطق  يف والتخلـ   واجلـوع  الطقـر  لنسـبة  الشـ ي   االرتطـاع إىل  ك ل  التقرير

ــة ــيش إج، والنائي ــ  يع ــن أ ي ــون 15 م ــر خــ  حتــت %  15) شــخص ملي  وهــ ا، (30)الطق

 هـ ا  يشـ  ، جلـ   علـى  عـ و   م هلـة.  بصـور   تزايـ   بـ  ، عقـود  مـر  على يت   مل الوض 

   .(31)بال كور مقارنة املشاك  خمتل  من يعانون من أكثر ه  اإلناث كون التقرير

 ج يةالني-الصينية االقتصادية الع قا  آفا  -2

 فإن، النيج ية -الصينية الع قا  تواج  ال  التح يا  من الع ي  وجود من بالرغ 

، نيج يا اقتصاد يف كب  بشك  الصني تستثمر إج الطرفني. لك  آفاقا أيضا هناك

 تـوفر  كمـا ، السـل   نقـ   يسـه   ممـا ، إليها احلاجة تشت  ال  األساسية اهلياك  وتوفر

 تعهـ    وقـ   املشروطة. غ  القروض ومنح املعونة سياسة خ ل من األموال أيضا الصني

 أجـ   مـن  أمريكـ   دوالر مليـار  1 قيمتـ   قـرض  نيج يا بإعطاء األخ   اآلونة يف الصني

 الصـينية  الشـركا   تواصـ  ، جلـ  إىل  باإلضـافة  .(32)للب د املتعثر االقتصاد بع  إعاد 

 مشـــكلة علـــى للقضـــاء كـــا  غـــ  جلـــ  كـــان وإن، النـــيج يني مـــن اآلال  توظيـــ 

 النيج يني. املواطنني من واسعة شرائح تواج  ال  والبطالة التهميش

 يف نيج يــا ملســاع   تســعى بأنهــا، نيج يــا يف الصــينية النشــاطا  خــ ل مــن ويتــبني

 يف اإلجيابيـة  اجلوان  بعض خ ل من وه ا والتخل . البطالة مشكلة معاجلة حماولتها

 القطاعـا   يف اسـتثماراتها  نطـا   توسـي   علـى  الصـني  عمـ   يف املتمثلة، األخ   السنوا 

 علـى  واالعتمـاد ، اقتصـادها  تنويـ   يف حتطظ ب  نيج يا مساع   وبالتال ، النططية غ 

 التبـادل  بـرامج  فـإن ، وأخـ اً  اقتصـادها.  لنمـو  والزراعـة  ، )اخلـ ما   األخرى القطاعا 

 مــن للع يــ  الصــني تقــ مها الــ  ال راســية املــنح ألن كــث ًا نيج يــا تطيــ  البلــ ين بــني

إىل  يعــودون الشــبا  مــن الع يــ  ألن جــ ًا مهمــة الصــني يف لل راســة النــيج ي الشــبا 

، احل يثة اجملتمعا  تتطلبها ال  التكنولوجية واملعار  باملهارا  متامًا جمهزين الب د

  النيج ي. واجملتم  االقتصاد وتطوير بناء يف منها اإلفاد  وبالتال 
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 النمـو  دفـ   يف الصـني  مساهمة م ى معرفة خ هلا من ميكن أساسية مت  ا  هناك

 ال افعـة  )القو  للنمو حمطزا  مبثابة تعترب )املت  ا   ألنها، نيج يا يف الطقر من واحل 

 النمـو  دفـ   علـى  القـ ر   لـ يها  يكـون  سـو  ، إجيـاب   بشـك   تـأثر   ما إجا ال  للنمو 

 النشــــاطا  مــــن نيج يــــا وفــــرص آفــــا  تقيــــي  يف واملســــاع  ، املســــت ا  االقتصــــادي

 :  يف وتتمث ، الصينية االقتصادية

 صـناع  كـون  املؤشـرا   خمتلـ   تشـ  : النيج يـة  للحكومـة  السياسـية  اخليارا  -0

ــيني الــوطنيني املســؤولني فــيه  مبــا، النــيج يني السياســة  سياســا  يضــعون ال، واحملل

 وي طـ  ، لنيج يا األج  الطوي  االقتصادي النمو على كب  تأث  هلا يكون أن ميكن

 مـن  إتباعهـا  يـت   الـ   احلاليـة  السياسا  من الع ي  حني يف املواطنني. من واسعة شرائح

 .املنـاطق  بعض يف االقتصادية التنمية يف كب  بشك  وتساه  نيج يا تطي  أن احملتم 

 وشــرائح، األجــ  طويلــة األساســية االحتياجــا  تتجاهــ  االســرتاتيجيا  أن يبــ و لكــن

 تنـوع إىل  تـؤدي  ال  األساسية للقطاعا  استه افها لع   باإلضافة، السكان من مهمة

 األربــاح مــن الكــث  بــأن تــوح  األدلــة كــون مــن بــالرغ ، املثــال ســبي  علــى االقتصــاد.

 جاتهـا  السياسـا   بعـض  خـ ل  مـن  الزراعـة  حطـز  طريـق  عـن  نيج يـا  حتصـلها  أن ميكن

 برنـامج  يف النظـر  يـتعني  يـزال  ال فإنـ  ، الصـني  تصـني   مـن  االسـتطاد   علـى  سـاع    ال 

   الزراعية. للتنمية قوي

 البناء يف كب  ضع  من تعان  نيج يا كون ال الئ  تش : املؤسسا  قو  م ى -2

 املرتطعــة اخلـا   الـنط   صـادرا   مـن  لإليــرادا  القويـة  التـ فقا   مـن  بـالرغ   املؤسسـات  

 لىإ وراســخة  قويــة  مؤسســا   وغيــا   لمختلف ا اطيعع ق ولبي ا ئقالعوا أدت فقــ   الســعر. 

 تــــــتمكن أن وإىل .التكنولوجيعععععا نقلو ع رالزوا لتحتي ا لبني ا تمجاال في التقــــــ   تقييــــــ 

 غــ  فمــن، والشــطافية املســاءلة ملعــاي  وخاضــعة موثوقــة مؤسســا  تطــوير مــن نيج يــا

 واملنافسة. والتنوي  االستثمار على يشج  حر سو  نظا  نشوء املرجح

 كــب  تـأث   جا ، الثقافيـة  واالخت فـا   الل ــة حـواجز  تعتـرب : البشـري  املـال  رأس -3

 املــــواطننيإىل  الصــــينيني املــــواطنني مــــن والتعلــــي  التكنولوجيــــة املهــــارا  نقــــ  علــــى

 املشـاري   فـإن ، ٌتسـتخ    مـا  غالبـاً  الرخيصـة  الصـينية  العمالـة  لكـون  ونظرًا النيج يني.

 احملليني. النيج يني السكانإىل  املهارا  تنق  ما نادرًا الضخمة الصناعية
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 تطـوير  يف التقـ    مـن  كـب    درجـة  حتقيـق  مت قـ  ل: األعمـال   )رياد  املبادر  روح -4

 ته واسـتطاد ، الصـينية  النمـاجج  من التص ير ه تعلم خ ل من النيج يني. األعمال رجال

ــ  ومــ  الصــينيني. مــ  مشــرتكة مشــاري  يف الشــراكة مــن ــة احلــواجز أد ، جل  الل وي

 نسبيًا. ومتعلمة ضيقة ص    خن  على املزايا ه   من االستطاد  اقتصارإىل  والثقافية

ــة/القياد  -6 ــت لقــ : الثقاف ــة جعل ــة النخب ــة النيج ي  الصــينية الشــراكة مــن الرمسي

 الزعمـاء  أملـى  لق  الصيين. اجلان  يف لوحظت األقوى القياد  لكن، أولوية جا  قضية

 القـــاد  غيــا   لكـــن، تنطيــ ها  يف يرغبــون  الـــ  التنميــة  مبشـــاري  الصــينيني  األفارقــة 

 املـ ى  طويلة إمنائية إسرتاتيجية وصياغة، الب د باقتصاد للنهوض املستع ين احلقيقيني

 حتــ يا  يشــك    ال مــا  النــيج يني املــواطنني  أغلبيــة  احتياجــا  كــا   بشــك   تلــ 

 عقبـة  يشـك   أضـحى  نيج يـا  يف املتطشـ   الطسـاد  ثقافـة  بـأن  أيضـا  تـبني  كمـا  رئيسيا.

 التنمية. مسار أما  خط   ثقافية

 امتةـــخ

 تطيــ  الــ ي بالقــ ر نيج يــا تطيــ  ال النيج يــة-الصــينية الع قــا  بــأن القــول ميكــن

 هـ ا  عمومـا.  اإلفريقيـة  والقار  نيج يا جتا  مهيمنة اقتصادية قو  الصني كون، الصني

 للصــني يســمح ألنــ ، وشــعوبها اإلفريقيــة الــ ول مــن الع يــ  ته يــ  شــأن  مــن الوضــ 

 جلـ   الصني نط   وق  مستقب . والرتغي   )الرتهي  واجلزر " "العصا سياسة استعمال

ــمنيا ــة ضـ ــرتاتيجية بطريقـ ــتها يف إسـ ــا إ اء سياسـ ــا .إفريقيـ ــ  كمـ ــب  بشـــك  تعمـ  كـ

 خــ ل مــن أكثــر عليهــا تعتمــ  اإلفريقيــة الــ ول جتعــ  الــ  الظــرو  لتهيئــة ومتواصــ 

 ال يون. ثق  من أغلبها  معانا ظ  يف خاصة، والقروض املساع ا 

 حصــلت باعتبارهــا، ســابقا م حظتــ  متــت كمــا نيج يــا مــ  أيضــا احلــال هــو هــ ا

 للصــني مــ ين كونهــا حقيقــة مــن وبــالرغ ، دوالر مليــارا  1 قــ ر  قــرض علــى مــؤخرا

 هــ    وتشــك   ســ ادها.  مــن نيج يــا  تــتمكن  مل الــ ، الــ والرا   مبليــارا   بالطعــ 

 يف وال ـا   الـنط   حقـول إىل  مرن بشك  للوصول الصني قب  من جكية طريقة القروض

ــا ــا مــن للتأكــ ، نطســ  الوقــت ويف، نيج ي ــ  أنه  لســلعها ومســتقر  واســعة بســو  تتمت

  الرخيصة. املصنعة
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 التنميــة حتقيـق  يف الصـني  مـن  كـب   بشـك   نيج يـا  تسـتطي   لكـ  ، السـب   وهلـ ا 

 ممــا أكثــر النــيج يني تطيــ  سياســا  وضــ إىل  حتتــاج فإنهــا، االقتصــادية-االجتماعيــة

 خـ ل  من، اخلاص الصناع  قطاعها تش ي  ب ءإىل  حتتاج كما الصيين. الطر  تطي 

 فـرص  تـوف   علـى  نيج يا ب ور  ه ا وسيساع  الصينية. الواردا  ض  ومحايت  حتطيز 

 الطقــر مــن يعــانني يــزلن ال ال ئــ  النســاء ســيما ال، النــيج يني مــن كــب  لعــ د العمــ 

 ومكافحـة  احلكـ   نوعيـة  حتسـني  نيج يـا  علـى  يستوج ، جل  على وع و  والتخل .

 بهمـــا حتظــى  اللــ ين  والقــروض  للمســاع ا   ميكـــن حبيــ  ، أنظمتهــا  داخــ   الطســاد 

 هـ ا  اسـتخ ا   ميكـن ، وبالتـال   بالطعـ .  النـيج ي  الشـع   تطيـ   أن الصـني  من نيج يا

 اهليمنـة"  اسـتقرار  "نظريـة  منظـور  خ ل من ونيج يا الصني بني الع قا  لتحلي  البح 

Hegemonic Stability Theory ،تــزال ال الصــني كــون حقيقــة اســتنتاج وميكــن 

ــا تعطــ  ــا نيج ي ــا وإفريقي ــة مــن الكــث  عموم ــ  يف، والقــروض املعون ــا مقاب  امت كه

 اإلفريقية. البل ان على والشرو  األحكا  إم ء يف العليا الي  وبسطها

 : شاهلوام
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